
Bem vindo a

bUeNos aIrEs

/travelbuenosaires @travelbaires travel.buenosaires.gob.ar



a RaiNhA   do pRaTa
# Um dos 25 melhores destinos turísticos do mundo 
(TripAdvisor 2016).

# O destino mais popular da América do Sul 
(TripAdvisor 2016)

# A cidade latino americana com maior número de restaurantes 
premiados (Latin America's Best Restaurants 2015)

# O melhor destino turístico da América Central e do Sul 
(Condé Nast Traveler 2013)

Cidade Autônoma de Buenos Aires, capital da República Argentina



Buenos Aires é uma cidade onde a história e a vanguarda 
andam juntas, oferecendo possibilidades de conhecê-la de 
maneira acessível e sustentável. Em cada esquina mostra as 
tradições herdadas de diferentes culturas, que hoje se 
espressam ao ritmo das grandes capitais. É possível conhecer 
seus 48 bairros a pé, em visitas guiadas gratuitas, que unem 
propostas gastronômicas e culturais imperdíveis, numa cidade 
que nunca dorme. Além disso, seus enormes parques, praças e 
reservas fazem de Buenos Aires uma cidade eco amigável e 
saudável.

Caminhe, descubra e viva a cidade.

cOsMopOlItA, 
vIbRante e 
fAsCinAnTe



aNdAr Pela cIdAde 
Em Buenos Aires sempre há um meio de transporte para chegar ao destino desejado.

A PÉ
É possível caminhar por Buenos Aires de ponta 
a ponta, conhecendo assim vários bairros no 
mesmo dia. A região do microcentro, com seus 
calçadões, foi especialmente desenhada para 
quem quiser passear a pé.

ECOBICI
Sistema de transporte público de bicicleta, com 
estações automáticas. O serviço é gratuito e 
funciona as 24 horas, os sete dias da semana. Para 
poder usá-las é necessário registrar-se na página 
web e a partir daí já é possível passar a buscar uma 
bicicleta em qualquer uma das estações espalhadas 
pela cidade. www.buenosaires.gob.ar/ecobici

ÔNIBUS URBAN
Aqui chamados de "colectivos". São mais de 
180 linhas, diferenciadas por números. 
Funcionam de segunda a segunda, 24 horas.

ÔNIBUS 
INTERURBANOS
De curta, média e longa distância, saindo do 
Terminal de Ônibus de Retiro, na Av. Atártida 
Argentina esquina com Av. Ramos Mejía.

METROBUS
Sistema de transporte público que circula por 
pistas exclusivas. Tem o mesmo custo dos ônibus 
normais e uma frequência entre 2 e 15 minutos. 
Funciona de segunda a segunda, 24 horas. 
www.movilidad.buenosaires.gob.ar/metrobus/

TÁXIS
Os táxis portenhos são pretos com detalhes em 
amarelo. Podem ser parados nas ruas ou 
solicitados por telefone (rádio táxi). O custo 
depende da distância e do tempo, expressado 
em pesos argentinos no taxímetro a vista do 
passageiro.

TRENS
Os trens partem das estações de trem de Retiro 
(linhas Mitre, Belgrano e San Martín) e 
Constitución (linha Roca).

METRÔ
O famoso "subte", funciona de segunda a sábado 
de 05:00h a 22:30h e nos  domingos e feriados de 
08:00h a 22:00h, unindo vários pontos da cidade 
com diferentes linhas: A, B, C, D, E, H, que são 
combináveis em algumas estações. O pagamento 
é feito com o cartão SUBE.

AEROPARQUE
O Aeroparque Jorge Newbery trabalha com 
vôos domésticos e de países fronteiriços. Está 
na Av. Rafael Obligado S/N, Palermo, a 
aproximadamente 30 minutos do centro da 
cidade. Desde o aeroporto há o transfer Arbus 
que leva e traz passageiros aos pontos mais 
importantes de Buenos Aires..

O Aeroporto Internacional Ministro Pistarini 
(Ezeiza) realiza os vôos internacionais. Está na 
Autopista Teniente General Ricchieri, km 33,5, a 
aproximadamente uma hora do centro da 
cidade. Desde o aeroporto há o transfer Arbus 
que leva e traz passageiros aos pontos mais 
importantes de Buenos Aires.

TERMINAL FLUVIAL 
Localizado na Av. Córdoba esquina com a Av. 
Eduardo Madero, em Puerto Madero, que 
recebe barcos principalmente do Uruguay. 
Além deste, há também um terminal de 
cruzeiros, na Av. Ramón Castillo esquina com 
Av. dos Inmigrantes, em Retiro, onde chegam e 
zarpam cruzeiros internacionais. 

TERMINAL DE TRANSFERS
Há dois terminais de transfers (aqui chamados 
"Combis") privados na cidade: o Terminal 
Obelisco, no estacionamento subterrâneo 
localizado no subsolo da Av. 9 de Julio, entre as 
Ruas Perón e Sarmiento, no Centro; e o 
Terminal Madero, na Av. Eduardo madero, 400, 
em Puerto Madero.

EZEIZA



Todas as pessoas podem aproveitar a cidade igualmente.
Os sinais indicadores de acessibilidade mostram os lugares 
preparados para pessoas com incapacidades motoras, visuais, 
auditivas, intelectuais e viscerais.

aCeSsÍvel

TERMINAL DE TRANSFERS



BUENOS AIRES
Loacalizada na beira do Rio de la Plata, no 
centro leste da Repúbica Argentina, a Cidade 
Autônoma de Buenos Aires (C.A.B.A), é uma 
das 24 entidades federais e também a capital 
do país. 
Por ser a sede do Governo Federal também é 
chamada de Capital Federal. 
A cidade é o maior conglomerado urbano da 
Argentina e uma das mais povoadas da 
América do Sul. Divide-se em 48 bairros, 
organizados em 15 regiões (chamadas 
"comunas").

HISTÓRIA
A Cidade de Buenos Aires foi fundada em 
1580 pelo colonizador espanhol Juan de 
Garay, quem a chamou de "Ciudad e la 
Santísima Trinidad" (Cidade da Santíssima 
Trindade). Há um registro de uma fundação 
anterior, em 1536, de outro explorador, Pedro 
de Mendoza, mas não foi considerada cidade 
nesse momento.
No século XIX o Estado argentino, com o 
objetivo de povoar a grande nação, 
promoveu a imigração européia. Dessa 
maneira, o porto de Buenos Aires foi ponto 
de chegada de espanhóis, italianos, sírio 
libaneses, polacos e russos que definiram o 
ecletismo cultural da cidade.
Ao longo do século XX as migrações internas, 
de outros países latinos  e da Ásia, 
terminaram de formar Buenos Aires como 
uma cidade cosmopolita e dinâmica, com 
uma rica diversidade cultural.



A história da cidade está guardada em suas esquinas, 
praças e edifícios.
Nas suas ruas podemos ver o reflexo da época colonial, das 
invasões inglesas, dos ideais de organização nacional e 
progresso, bem como as diferentes ondas migratórias que 
formaram a identidade de Buenos Aires. Não há nada melhor 
do que passear pelo centro portenho, a Av. Roque Sáenz 
Peña (Diagonal Norte), a Praça de Mayo e a Av. Corientes 
para viver a cidade em primeira mão.

BUENOS AIRES HISTÓRICA
San Nicolás - Monserrat

Com seus palacetes, enormes residências, hotéis de luxo, 
edifícios históricos e maravilhosas praças, a Recoleta é uma 
das regiões mais sofisticadas da cidade.
Os amantes da arquitetura certamente estarão felizes 
conhecendo as obras emblemáticas neo clássicas e de art 
nouveau. O refinamento de sua infra estrutura histórica 
combina com as construções modernas e com a enorme 
oferta cultura, gastronômica e de diversão.

BUENOS AIRES ELEGANTE
Recoleta - Retiro

Nos bairros de La Boca, San Telmo e Balvanera o sentimento 
do "arrabal" (bairros popular com espírito tangueiro) é sentido 
em cada esquina. Passear pelo Caminito, pelas ruas de San 
Telmo, seus cafés, becos e "bodegones" (tabernas) é 
inspirador. De noite, não pode faltar uma tangueria ou 
milonga. 
Além disso, pelas calçadas de Monserrat, San Telmo e Puerto 
Madero há um circuito de rua que presta homenagem aos 
personagens principais dos quadrinhos argentinos, como 
Mafalda.

BUENOS AIRES TANGUEIRA
La Boca - San Telmo - Balvanera

Em 2017 será inaugurado um novo Centro d Convenções em 
Buenos Aires, na Recoleta. O edifício terá três andares 
subterrâneos com salas para conferências e eventos. Será 
equipado com painéis solares para gerar energia cumprindo 
com as normas de sustentabilidade da cidade. Situado num 
lugar estratégico, o projeto inclui uma futura estação de 
metrô (Linha H) e várias paradas de ônibus.

BUENOS AIRES EXECUTIVA
Centro de Convenções

BUENOS AIRES MULTIFACÉTICA



Puerto Madero é um dos bairros mais jovens da cidade. As 
antigas docas de tijolos vermelhos, que em algum momento 
foram depósitos de cereais e grãos, hoje são os modernos 
edifícios de escritórios, convivendo lado a lado com a 
arquitetura vanguardista. Ao longo dos seus quatro diques 
está um dos polos gastronômicos e turísticos mais 
exclusivos, além de ser um passeio único beirando o Rio 
da Prata.

BUENOS AIRES MODERNA
Puerto Madero

CIRCUITO TEATRAL

Com mais de 200 teatros e 230 saas, a Cidade de Buenos 
Aires está à altura das grandes capitais culturais do mundo, 
com obras dos circuitos comercial, independente e oficial. 
Nas salas do circuito oficial apresentam-se clássicos do 
teatro universal, música e ballet a preços módicos, em 
grandes espaços como o Teatro General San Martín, o 
Teatro Cervantes e o Teatro Colón.

BUENOS AIRES CULTURAL

Um dos maiores bairros da cidade, tem uma parte 
aristocrática, o Palermo Chico, delimitado pela Av. 
Libertador e os bosques (enormes pulmões verdesda 
cidade), onde estão muitos museus e embaixadas. Nos 
arredores da Praça Cortázar (ex Praça Serrano) está 
Palermo Soho, onde os designers exibem suas criações 
e há uma grande oferta de bares e restaurantes. Entre 
as Avenidas Juan B Justo, Santa Fe, Córdoba e Dorrego 
temos Palermo Hollywood, assim chamado pela grande 
quantidade de produtoras áudio visuais instaladas na 
região, onde também há atelliers de artistas e galerias 
de arte, o que a transforma numa parte vanguardista da 
cidade.

BUENOS AIRES DE AUTOR
Palermo

O Teatro Colón é considerado como um dos teatros líricos 
mais destacados, juntamente com o La Scala de Milão, o 
Ópera Garnier de Paris e o Royal Opera House de Londres. A 
sala centra, com formato de ferradura, possui uma das 
melhores acústicas do mundo e sua cúpula foi decorada 
pelo pintor argentino Raúl Soldi.
Desde sua primeira função, em 1908, por suas salas 
passaram os diretores, cantores e bailarinos mais 
importantes da história, como Igor Stravinsky, Herbert von 
Karajan, Pavarotti, Plácido Domingo, Maria Callas, e muitos 
outros.
O teatro voltou a ser inaugurado em 2010, para o bicentenário 
da Nação, logo após uma restauração profunda que lhe 
devolveu o brilho e o colocou em dia com os avanços 
tecnológicos.

TEATRO COLÓN



A Usina del Arte é um centro cultural multi disciplinar, no 
coração do bairro de La Boca. Sua construção, de estilo 
florentino, com tijolos à vista, data de 1916. Durante muitos 
anos funcionava no edifício a Companhía Ítalo Argentina de 
Eletricidade. Em 2012 foi recuperado e restaurado pelo 
Governo da Cidade de Buenos Aires, seguindo o modelo de 
outras restaurações de edifícios industriais transformados 
para o uso artístico, como o Aromoryon Park de Nova York ou 
o Radial System de Berlim. Hoje a Usina del Arte conta com 
uma sala sinfônica para 1200 pessoas, com excelente 
acústica, inspirada na Sala Berlage de Amsterdam. O edifício 
também conta com diferentes espaços para a realização de 
espetáculos de dança, mostras de artes plástcias e 
exposições.

USINA DEL ARTE VISITAS GUIADAS GRATUITAS

Buenos Aires oferece visitas guiadas gratuitas diárias, com 
guias especializados. Há vários tipos de circuitos: pelos 
bairros; a lugares específicos (como o Palácio da Justiça, a 
Casa de Governo), temáticas (Circuito Papal). 
Além disso, para os amantes do esporte e da vida saudável, 
há propostas muito interessantes:

BA Remo: um circuito que oferece uma nova perspectiva da 
cidade, desde o rio
Running BA: circuito de duas horas para conhecer a cidade 
correndo
Trekking urbano: circuitos de 5, 8 ou 18 km
Bike Tour BA*: um passeio para aguçar os 5 sentidos, 
interagindo com a vida de cada bairro
Bus Turístico*: paseio de três horas com vista panorâmica, 
que possibilita conhecer toda a cidade. Agora também com 
o bus turístico híbrido, sustentável.
Eco-Auto: carros elétricos nos quais é possível conhecer os 
espaços verdes da cidade sem gerar impacto ambiental.
*Atividades com custo

CIRCUITO PAPAL

Flores é o bairro no qual nasceu o Papa Francisco I, com o 
nome de Jorge Mario Bergoglio, em 1936, e onde trabalho 
humildemente em prol dos mais necessitados. Todas as 
quintas-feiras às 15:00h começa este passeio, saindo da 
Basílica de San José de Flores, na Av. Rivadavia, 6950.
Desde a Catedral Metropolitana, todos as terças-ferias às 
15:00h começa outro passeio a pé, pelo bairro de Monserrat, 
onde o Papa realizou grande parte de sua obra apostólica.
Nos fins de semana e feriados o Ente de Turismo oferece 
visitas guiadas de ônibus por um circuito temático. 
Necessária a prévia inscrição através do email 
circuitopapal@buenosaires.gob.ar

Em Buenos Aires há muitos museus de arte nacional e 
internacional, com obras de impacto nas artes visual, áudio 
visual, cênica, literatura e música de todas as épocas.
Entre os mais destacados estão o MNBA (Museu Nacional de 
Belas Artes), um dos mais importantes da América Latina, 
tanto por seu valor arquitetônico como pelo de sua coleção 
permanente; o MAMBA (Museu de Arte Moderno de Buenos 
Aires); o MALBA (Museu de Arte Latino Americana de Buenos 
Aires), com obras de artistas como Frida Kahlo, Berni, Di 
Cavalcanti, entre outros; o Museu Fernández Blanco, de arte 
colonial; o Museu José Hernández, de arte popular argentina; 
o Museu Quinquela Martín; o Museu do Humor; o Museu 
Casa Carlos Gardel e o Palais de Glace.

MUSEUS

La Usina del Arte es un centro cultural multidisciplinario que está en el corazón del barrio de La Boca. Su construcción, 
de estilo florentino, con ladrillo a la vista, data de 1916. Durante muchos años funcionó allí la antigua compañía Italo 
Argentina de Electricidad y, en 2012, fue recuperada y puesta en valor por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en 2012, siguiendo el modelo de otras restauraciones exitosas de edificios de origen industrial transformados para uso 
artístico, como el Aromoryon Park de Nueva York o el Radial System de Berlín. Hoy, la Usina del Arte cuenta con una 
sala sinfónica para 1200 personas, que se inspiró en la sala Berlage de Amsterdam, con una acústica excelente. El 
edificio también dispone de distintos espacios para la realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes 
plásticas, muestras y exposiciones.  

La Usina del Arte es un centro cultural multidisciplinario que está en el corazón del barrio de La Boca. Su construcción, 
de estilo florentino, con ladrillo a la vista, data de 1916. Durante muchos años funcionó allí la antigua compañía Italo 
Argentina de Electricidad y, en 2012, fue recuperada y puesta en valor por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en 2012, siguiendo el modelo de otras restauraciones exitosas de edificios de origen industrial transformados para uso 
artístico, como el Aromoryon Park de Nueva York o el Radial System de Berlín. Hoy, la Usina del Arte cuenta con una 
sala sinfónica para 1200 personas, que se inspiró en la sala Berlage de Amsterdam, con una acústica excelente. El 
edificio también dispone de distintos espacios para la realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes 
plásticas, muestras y exposiciones.  

Uma vez por ano as ruas de Buenos Aires se preparam para 
receber a Noite dos Museus, onde mais de 180 Museus 
estão abertos gratuitamente até a madrugada.

A NOITE DOS MUSEUS



BUENOS AIRES GASTRONÔMICA
BUENOS AIRES LGBTIQ

ARTE URBANA
Artistas de todas as partes do mundo vem a Buenos Aires 
para transformar os muros da cidade em museus ao ar livre, 
trabalhando em conjunto com artistas locais, que também 
viajam ao exterior para participar de mostras e festivais. Há 
obras por toda a cidade, principalmente nos bairros de 
Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Congreso, Barracas, 
Monserrat e La Boca.

ARTE URBANA CAPITAL CULTURAL GASTRONÔMICA 2017

A Cidade de Buenos Aires foi designada como Capital Íbero 
Americana da Cultura Gastronômica 2017, uma designação 
outorgada pela Academia Íbero Americana de Gastronomia 
(AIG). Este reconhecimento tem como resultado ampliar 
ainda mais a oferta dos polos gastronômicos e fomentar a 
implementação de teconologia no setor.

Buenos Aires, capital latino americana da cultura e da 
diversidade, nos últimos anos se consolidou como o destino 
turístico preferido na América do Sul para a comunidade 
mundial de LGBTIQ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Inter 
sexuais e Queers).
A Argentina implementou em 2010 a Lei de Matrimônio 
Igualitário, passando a ser o primeiro país da América Latina 
em aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo. 
Além disso, em 2012 aprovou a Lei de Identidade de Gênero, 
que reconhece o direito a identidade genérica auto 
percebida.

A cozinha portenha é uma mistura entre a essência trazida 
pelos imigrantes no século XIX, o menu "criollo", as receitas 
da Espanha, Itália, Alemanha e a cozinha andina dos países 
vizinhos. Além disso, impossível passar por Buenos Aires e 
não experimentar a sua famosa carne, com uma oferta tão 
variada como o gosto dos clientes.
Os bairros de Palermo, Puerto Madero, Las Cañitas e San 
Telmo são os polos gastronômicos mais importantes da 
cidade.
Além disso, os Bares Notáveis, os bares sofisticados, os 
mercados tradicinoais de bairro e as novas feiras de 
alimentos orgânicos completam o leque de ofertas do 
turismo gastronômico.La Usina del Arte es un centro cultural multidisciplinario que está en el corazón del barrio de La Boca. Su construcción, 
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artístico, como el Aromoryon Park de Nueva York o el Radial System de Berlín. Hoy, la Usina del Arte cuenta con una 
sala sinfónica para 1200 personas, que se inspiró en la sala Berlage de Amsterdam, con una acústica excelente. El 
edificio también dispone de distintos espacios para la realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes 
plásticas, muestras y exposiciones.  
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edificio también dispone de distintos espacios para la realización de espectáculos de danza, exhibiciones de artes 
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Os bares notáveis são bares que, por sua antiguidade, 
arquitetura ou relevância cultural são considerados 
"notáveis" e formam parte do patrimônio cultural da cidade, 
como o famoso Café Tortoni.

BARES NOTÁVEIS



BUENOS AIRES SUSTENTÁVEL

FESTIVAIS NA CIDADE

Buenos Aires é uma cidade comprometida com o 
ambiente. Para tal, conta com uma ampla oferta de 
espaços públicos e áreas verdes, com seus muitos 
parques, reservas naturais e praças. Além disso, 
oferece mobilidade e alojamento com gestão 
sustentável e gastronomia saudável.
Neste sentido, também propicia os esportes e uma 
infinidade de atividades ao ar livre. Hoje, Buenos Aires 
conta com um sistema de ciclovias que conecta quase 
todos os pontos da cidade.

Cenário do "Superclásico" (Boca x River), de 
maratonas, eventos de polo, automobilismo e torneios 
internacionais de tênis, Buenos Aires é eleita pelos 
apaixonados do esporte tanto para praticar quanto 
somente para apreciar.

BA DIVERSA
Semana LGBTIQ em Buenos Aires, que acontece todos os 
anos, celebrando com mostras fotográficas, exposições de 
arte, shows de tango queer, intervenções urbanas, torneios 
esportivos, encontros de negócios e muito mais.

BUENOS AIRES JAZZ
Buenos Aires, sendo uma importante capital no circuito do 
jazz internacional, anualmente convida artistas internacionais 
que nunca tocaram na cidade e artistas nacionais que 
fizeram carreira fora do país, para shows e apresentações. 

TANGO BUENOS AIRES - FESTIVAL E MUNDIAL
Todos os anos, em agosto, acontece o evento tangueiro de 
maior repercussão internacional. Milongas, shows, aulas, 
exposições e espetáculos do campeonato são parte do 
festival.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES (FIBA)
A cada dois anos acontece este festival que reune diferentes 
estilos e gêneros teatrais em espetáculos internacionais e 
nacionais, com montagens ao ar livre, oficinas, mesas 
redondas, entre outras atividades.

CIUDAD EMERGENTE
Festival de música e cultura rock que propõe um encontro 
direto com a música e as novas formas de expressão 
artística. A cada ano mais de dois mil artistas e 400 mil 
pessoas passam pelo festival.

BUENOS AIRES FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENTE 
(BAFICI)
É o festival de cinema independente mais importante da 
América Latina. Filmes de todas as partes do mundo são 
mostrados durante o mês de abril em várias salas tanto do 
circuito comercial como do independente.

Buenos Aires se destaca pela vida cultural e pela 
diversidade de suas manifestações artísticas. A cidade 
é sede de uma quantidade grande de festivais, que 
seguem um calendário anual, muitos deles de 
relevância internacional.
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plásticas, muestras y exposiciones.  

BUENOS AIRES ESPORTIVA
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Centros de Atenção ao Turista

A cidade conta com Centros de Atenção ao Turista para 
facilitar a vida dos visitantes, oferecendo dados e 
recomendações sobre Buenos Aires e seus atrativos. São 
oito e estão localizados na Calle Florida, na Praça San Martín, 
na Recoleta, em Puerto Madero, em Retiro, em Caminito, no 
Planetário e no Aeroparque.

App Ba Turismo

Uma ferramenta indispensável para conhecer Buenos Aires, 
com mais de 400 pontos de interesse, mapa interativo, 
itinerários recomendados, geolocalização e realidade 
aumentada.

BA.Tours

Loja online oficial do Turismo de Buenos Aires, onde é 
possível comprar - com cartão de crédito ou débito - mais 
de 200 atividades e experiências que possibilitam aproveitar 
a cidade de maneira ágil e segura.

Obrigada por mostrar 
nossa cidade!
María José Loss
mloss@buenosaires.gob.ar
Tel: (+54) 11-5030-9100 | Interno: 2146


